
PROTOCOLO 

N SEGUROS – CCD BRAGA  

     
 

 

 

 

N Seguros uma marca da Lusitania Companhia de Seguros S.A. 
Zona Industrial da Maia I - Setor IX (Norte) - Rua de João da Costa Maia, 219 - 4470-439 Maia 

 

Sabia que? 

A N Seguros é uma marca da Lusitania, Companhia de Seguros SA, que opera no mercado de Seguros 
Diretos, em Portugal, desde 1 de fevereiro de 2008. 

Disponibiliza, aos seus clientes, uma oferta integrada na área pessoal, do património e do lazer e um serviço 
personalizado através da Internet e do telefone, que vai desde a contratação e gestão da carteira de 
seguros até à participação de um sinistro. 

 

Sabe como usufruir das vantagens do protocolo da N Seguros?  

 
Como associado do CCD BRAGA, a N SEGUROS disponibiliza-lhe 
condições especiais na compra dos seguros que fazem parte do seu 
dia a dia. 

O acesso é simples, os descontos atrativos e as vantagens 
exclusivas. 

Para beneficiar dos descontos associados a este protocolo, sempre que 
subscrever um seguro, utilize o(s) seguinte(s) código(s) exclusivo(s): 

 

Seguros Descontos Código de Protocolo 

Automóvel: N Auto e N Moto * 40% FQVAS8HW 

Acidentes Pessoais:  N Proteção ** 25% Y9NH6YKR 

Saúde: N Saúde ** 25% 7AJPQDU1 

Bicicleta N Bike** 10% ZZ6A1YGW 

Animais de estimação: N Pet*** 10% 10IZVFX2 

                      
* Pagamento anual ou semestral;                                                               
** Pagamento anual, semestral, trimestral ou mensal; 
*** Desconto extra à Campanha em vigor no site da N Seguros. 
 

 

 

Condições válidas para os associados e seus familiares diretos 
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Simule já e comece a poupar! 
 

Como contratar? 
 

Faça a gestão da sua carteira de seguros em qualquer lugar, a qualquer hora, com toda a comodidade 
e sem complicações.  

Escolha a forma que mais lhe convém:  

Internet 
www.nseguros.pt 

Área de Cliente 
Linha Dedicada aos Protocolos 

220 401 255 

Colocação do código 
exclusivo no campo 

“Campanha”, no passo 
2*(exemplo seguro N Auto) 

Colocação do código 
exclusivo no campo 

“Campanha”, no passo 3* 
(exemplo Seguro N Auto) 

Faculte ao operador o código de 
campanha 

 

 

Como pagar os seus seguros? 

Receba a documentação por email ou correio e escolha a forma de pagamento que mais lhe convém! 

 

 

 

 

Mais Informações em: 

https://www.nseguros.pt/protocolos 

 

LINHA DEDICADA AOS PROTOCOLOS  

T 220 401 255 | E protocolos@nseguros.pt 
Dias úteis, das 8h45 às 19h30 | Sábados, das 10h00 às 18h00 

 

Disponibilização de uma equipa dedicada e profissional para gerir a sua carteira de seguros, bem como para 
prestar todos os esclarecimentos sobre subscrição / alteração de contratos, pagamentos, apoio em caso de 
sinistro, entre outros serviços.  

 
 
 


